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Yıl: 1 Sayı: 2Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

DESOB Genel Sekreteri
Gökhan AKTÜRK

Her yere
ulaşıyoruz

Bültenimizin ilk 
sayısının ardından çok 
olumlu tepkiler aldık. 
Hem Birlik yönetimi 
hem Oda 
Başkanlarımız, 
üyelerimiz 
‘Bülten’imizin 
yayınlanması 
konusunda olumlu 
görüşlerinin yanı sıra 
önemli katkılar da 
sundular/sunmaya da 
devam edecekler. Tüm 
bunlar, ‘Bülten’ imizin 
gerekliliği konusunda 
bizleri daha da 
umutlandırdı. Şunu 
öncelikle belirtmem 
gerekiyor ki, elinizdeki 
Bülten esnaf ve 
sanatkarımızın sesidir. 
Bunun ötesinde ‘Birlik 
ve Dayanışmamıza’ 
önemli katkılar 
sunmaktadır. Her 
sayımızda Oda 
Başkanlarımızın ‘köşe 
yazıları/görüşleri’ yer 
alacaktır. Oda 
faaliyetlerine geniş yer 
vereceğiz. Bunun için 
üyelerimiz bize her 
konuda yazabilir. 
Bültenimiz her yere 
ulaşmaktadır. Kurum 
iletişimimizin yanı sıra 
merkezi ve yerel 
yönetimlere de 
ulaştırılmaktadır. 
Saygılarımla. 

‘Yapılandırma’ Resmi Gazetede yayınlandı

BU FIRSAT
DEĞERLENDİRİLMELİ

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, kamu borçlarına ilişkin 
yapılandırma kararının Resmi Gazete'de 
yayınlandığını belirterek, esnaf ve sanatkarların 

bu fırsattan yararlanmalarını istedi. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, yapılandırmadan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 
tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini belirtti. S4'de 

Bakkallar ve Bayiler Oda Başkanı 
Vildan Şamandar:

HİBE DESTEKLERİNDEN 
T Ü M E S N A F L A R 
YARARL ANABİLMELİ
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FEDERASYON BAŞKANI DESOB’DA
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Necdet HEPPEKCAN, 
Önceki dönem Başkanı Özcan SARAÇOĞLU Düzce’ye geldi ve çeşitli temaslarda bulundular

S3'de 
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Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona 
virüs salgını ile etkin bir şekilde 
mücadele kapsamında esnaf ve 
sanatkarlarımızın,  getirilen kural ve 
yasaklara riayet etme konusunda üstün 
bir çaba ve fedakarlık gösterdiği 
hepimizin malumudur. Salgına karşı 
etkin bir şekilde mücadele ederken bu 
süreçte ekonomik zorluklar yaşayan 
esnaf ve sanatkarlarımızın gelir kaybı 
desteklerinden sadece basit usule tabi 
üyelerimizin yararlanması yeterli 
gelmemiştir.

İç İşleri Bakanlığı genelgelerinde 
belirtildiği üzere; pandemi ile 
mücadele kapsamında belirlenen 
zamanlarda bakkal, market ve 
kuruyemişçilerimiz açık kalarak 
vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için hizmet vermişlerdir. 
Fakat aynı mesleği icra eden aktar, 
baharatçı, şarküteri, alkolsüz büfe, 
zahire vb esnaflarımız bakkal ve 
market statüsünden ayrı tutulmuşlar 
ve kapanan esnaf kesimi arasında yer 
alarak hafta sonları ve yasaklı 

günlerde kapalı kalmalarına 
rağmen gelir kaybı, kira ve hibe 
desteklerinden maalesef 
faydalanamamışlardır.

Pandemi öncesinde sabahları çok 
daha erken saatlerde işyerlerini 
açan üyelerimiz, akşamları ise 
daha geç saatlerde işyerlerini 
kapatarak zincir ve büyük 
marketlerin ezici güçlerini bir 
nebze de olsa tolere 
edebiliyorlardı. Ancak; pandemi 
sürecinde büyük ve küçük market 
ayrımı yapılmaksızın tüm bakkal 
ve marketlerin aynı saatte açılıp, 

aynı saatte kapanmaları, küçük ölçekli 
bakkal ve marketlerimizin açık 
olmalarına rağmen vatandaşlarında 
alışveriş tercihlerini toplu olarak 
büyük marketlerden yana yapmaları 
bakkal ve marketlerimizin cirolarında 
önemli ölçüde kayıplara yol açmıştır. 
Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına 
bağlı bakkal, market, kuruyemişçi ve 
büfelerimiz maalesef zincir marketler 
karşısında rekabet 
edemez hale gelmiş, 
zincir marketlerle 
açılış kapanış 
saatlerimizin aynı 
olması esnafımızı  
daha da zora 
sokmuştur.

20.05.2021 tarih 
3998 sayılı 
Cumhurbaşkanı 
kararı kapsamında 
Ticaret Bakanlığı'nın 
açıkladığı 

esnaflarımıza verilecek olan Hibe 
Desteklerine istinaden; aynı mesleği 
yapan esnafların bir kısmı hibe desteği 
alırken bir kısmı alamamıştır. Pandemi 
sürecinde büyük marketler karşısında 
daha da ezilen ve rekabet edemez 
hale gelen cirolarında ciddi kayıplar 
yaşayan bakkal ve marketlerimizin ve 
esnaf ayırmaksızın tüm esnaf ve 
sanatkarımızın hibe desteklerinden 
yararlanması gerekmektedir.  

Zor bir pandemi sürecinden geçen 
esnaflarımızın bu süreci 
atlatabilmeleri için Bağkur primlerinde 
indirime gidilmesi, raporlu olan 
Bağkurlu esnafımıza sigortalı çalışanlar 
gibi rapor ücreti ödenmesi, iflas 
sebebiyle işyerini kapatanlara 6 aylık 
işsizlik ödeneği verilmesi, biriken 
borçlarını ödeyebilmeleri için en az bir 
yıl ödemesiz uzun vadeli faizsiz 
cansuyu kredi desteği ve 3.000,00TL 
hibe desteğinden tüm esnafların  
yararlanmaları gerekmektedir.

Bakkallar ve Bayiler Oda Başkanı Vildan Şamandar:

HİBE DESTEKLERİNDEN 
T Ü M E S N A F L A R 
YARARL ANABİLMELİ

Zor bir pandemi sürecinden geçen esnaflarımızın bu süreci 
atlatabilmeleri için Bağkur primlerinde indirime gidilmesi, 
raporlu olan Bağkurlu esna�mıza sigortalı çalışanlar gibi rapor 
ücre� ödenmesi, iflas sebebiyle işyerini kapatanlara 6 aylık 

işsizlik ödeneği verilmesi, biriken borçlarını ödeyebilmeleri için en az 
bir yıl ödemesiz uzun vadeli faizsiz cansuyu kredi desteği ve 3.000,00TL 
hibe desteğinden tüm esnafların  yararlanmaları gerekmektedir.



Sayı: 2/Haziran 2/ 2021 3DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

FEDERASYON BAŞKANI DESOB’DA
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Necdet HEPPEKCAN, Önceki dönem Başkanı 
Özcan SARAÇOĞLU Düzce’ye geldi ve çeşitli temaslarda bulundular

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet 
HEPPEKCAN, önceki dönem Özcan SARAÇOĞLU, Başkan Vekili 
Sabit YELKOVAN, Başkan Vekili Mustafa ARSLAN ve Genel Sekreter 
Ersin AKKAN Düzce'de çeşitli temaslarda bulundular. Heyet, 
Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Murat Geçici, 

Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile görüştüler. Ziyaretlerde esnaf ve 
sanatkarların sorunları ve talepleri konuşuldu. Ayrıca Mesleki 
Yeterlilik Belgesi ile ilgili gelişmeler değerlendirildi. 

temel strateji ve politikalarını 
değiştirecek  bölgesel ölçekli 
yatırımların ortaya çıkması, yeni 
verilere bağlı olarak, sonradan ortaya  
çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol 
açabilecek arazi kullanım taleplerinin 
oluşması, yeni gelişmeler ve bölgesel 
dinamiklerde değişiklik olması 
durumunda yapılır.

Düzce İli çevre düzeni planları 2008 
yılında onaylandıktan sonra, 2009 
yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) kurulmuştur.  Dönemin 
Kalkınma Bakanlığı bölge planlarını 
yapma yetkisini kalkınma ajanslarına 
devrettikten sonra MARKA,  2010-2013 
ve 2014-2023 yıllarını kapsayan iki adet 
bölge planı yapmıştır.

Planlar incelendiğinde birçok altlık veri 
de eksiklikler dikkat çekmektedir. Hem 
teknolojik gelişmeler, hem de planlara 
altlık olarak kullanılan verilerin ilgili 
kurumlarca güncellenmiş olması, sayısal 
ortamlarda kullanılabilir hale 
getirilmesi gibi sebeplerle çevre düzeni 
planlarının güncel teknolojilere uygun 
olarak sağlıklı veriler üzerine yeniden 
hazırlanması gerekmektedir.”

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
Düzce belediyesi önderliğinde başlatılan 
'Çevre Düzeni Planı Çalıştayı'na ilişkin 
görüşlerini açıkladı. Düzce'nin coğrafi, 
sosyal ve ekonomik gelişimini esas alan 

İlk Çevre Düzeni 
Planı (ÇDP)nın 2008 
yılında onaylandığını 
hatırlatan DESOB 
Başkanı Mustafa 
Kayıkcı plan 
verilerinin 
güncellenmesi 
gerektiğine değindi. 

8-9 Haziran 
tarihlerinde Düzce 
Belediyesi Prof. Dr. 
Erol Güngör Kültür 
Merkezi'nde çalıştay 
programı dahilinde 
merkezi, yerel ve 
sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin 

çalışma grupları oluşturduğunu ifade 
eden Kayıkcı, Çevre Düzeni Planı 
konusunda şu görüşlere yer verdi: ' 
Çevre Düzeni Planları, nüfusun yerleşim 
ihtiyaçlarının karşılanamaması, planın 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

ÇEVRE DÜZENİ PLANININ
GÜNCELLENMESİ ESASTIR
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Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, kamu borçlarına 
ilişkin yapılandırma 
kararının Resmi 
Gazete'de 
yayınlandığını 

belirterek, esnaf ve 
sanatkarların bu fırsattan 
yararlanmalarını istedi. DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
yapılandırmadan faydalanmak 
için 31 Ağustos 2021 tarihine 
kadar başvuru yapılması 
gerektiğini belirtti. 

Maliye Bakanlığı tarafından bu 
konuda yapılan açıklama şu 
şekilde:

Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı 
Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 
31506 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve 
diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-
ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) 
oranında güncelleme yapılarak 
hesaplanan borcun ödenmesi,

*-Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) 
tamamen silinmesi,

*-Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin 
silinmesi,

*-Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin 
aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-
ÜFE oranında güncelleme yapılarak 
hesaplanan borcun ödenmesi,

*-Trafik para cezaları ve diğer idari para 
cezalarının tamamı ile bunlara bağlı 
faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları 
yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme 
yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

*-Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının 

tamamı ile bunlara bağlı gecikme 
zamları yerine Yİ-ÜFE oranında 
güncelleme yapılarak hesaplanan borcun 
ödenmesi,

*-Dava konusu yapılan; vergi 
tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para 

cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla 
sonlandırılması,

*-Vergi incelemesi ve takdir işlemleri 
devam eden alacakların 
yapılandırılması,

*-Matrah veya vergi artırımında bulunan 
ve şartları yerine getiren mükelleflere 
ilişkin olarak vergi incelemesi ve 
tarhiyatı yapılmaması,

*-İşletmede mevcut olduğu hâlde 
kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda 
yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan 
emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile 
kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların 
beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının 
gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

*-İhtirazi kayıtla verilen beyannameler 
üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin 
yapılandırılması,

*-Yapılandırılan tutarların peşin veya 
ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar 

taksitler halinde ödenmesi,

*-Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında 
hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim 
yapılması,

*-Trafik para cezaları ve diğer idari para 
cezalarının peşin ödenmesi halinde 
asıllarında %25 indirim yapılması,

*-Taksitli ödeme seçeneği tercih 
edilmesi halinde ilk taksitin süresinde 
ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme 
süresi içinde geri kalan taksitlerin 
tamamının ödenmesi halinde; 

*-Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan 
ayrıca %50 indirim yapılması,

*-Trafik para cezaları ve diğer idari para 
cezaları asıllarında %12,5 indirim 
yapılması,

*-Matrah veya vergi artırımı sonucunda 
tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk 
taksit ödeme süresi içerisinde peşin 
olarak ödenmesi durumunda vergilerden 
%10 indirim yapılması,

*-Yapılandırılan 
borçları anlaşmalı 
bankaların banka 
kartı ve kredi 
kartı ile 
ödenmesi,

*-Uygulanan 
hacizlerin Kanun 
kapsamında 
yapılan ödemeler 
nispetinde 
kaldırılması,

*-7256 sayılı 
Kanunu ihlal 
etmiş olanlar ve 
devam eden 
borçların yeniden 
yapılandırılması,

*-6183 sayılı 
Kanun 
kapsamında tecili 
devam eden 
borçların yeniden 

yapılandırılması, gibi çok önemli imkan 
ve kolaylıklar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 
Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru 
yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve 
bilanço esasına göre defter tutan gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar 
ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine 
veya kira sertifikası ihracına konu edilen 
taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 
31/12/2021 tarihine kadar maddede yer 
alan kapsam, şart ve hükümlere uymak 
koşuluyla yeniden değerleme imkanı 
getirilmiştir.

‘Yapılandırma’ Resmi Gazetede yayınlandı

BU FIRSAT
DEĞERLENDİRİLMELİ
Mustafa KAYIKCI
DESOB Başkanı 


